
Tervetuloa 
omaan metsään!
Metsälehti on Suomen johtava metsäalan aika-

kauslehti ja verkkopalvelu. Metsalehti.fi  on täysin 

uudenlainen kanava, joka tavoittaa metsänomis-

tajat ja metsästä kiinnostuneet. Se on monipuoli-

nen, innostava ja tarjoaa loistavat mahdollisuudet 

mainostajalle luoda omia sisältöjään. Mainostajan 

sisällöt toimivat osana Metsalehti.fi :n uutisvirtaa. 

Valitse asiantuntija-artikkelit tai blogit ja tee vaiku-

tus asiakkaisiisi mielenkiintoisilla lähestymistavoil-

la. Näin edistät myyntiäsi ja nostat tunnettuuttasi!  

Kaikki artikkelit, uutiset ja blogit  ›

|  kumppanina STIHLHARRASTUKSET

2 päivää

              Hakata, säästää vai 
kasvattaa lisää?

MAINOS

METSÄNHOITO |  MARKO MÄKI-HAKOLA

1 päivä

Loppuuko keskustelu puun 
riittävyydestä?

LUONTO |  ANTTI ASIKAINEN

3 tuntia

                     Tasapuolisuutta 
tiedon avoimuuteen

MAKSULLINEN

BLOGIT

9.6.2016

Metsälehden lukijamatka 
Skotlantiin 29.9.–3.10.2016.
METSÄLEHTI

3 tuntia

Metsänhoitaja Hannu Liljeroosin 
ylläpitämään metsätilojen 
hintaseurantaan on päivitetty 
tiedot heinäkuun loppuun saakka.

METSÄLEHTI

NYT - ajankohtaista metsäkustannuksessa

2 päivää

Viime vuonna rikottiin 
hakkuuennätys

PUUKAUPPA

1 päivä

Sammaleesta lisätuloja 
maanomistajalle

HARRASTUKSET

3 tuntia

Jaakko Viertiö voitti Urbaani 
puuvaja -kilpailun

LUONTO

UUTISET

Fingrid rakentaa Metsä Groupin biotuotetehtaan 
sähkönsiirtoa varten uuden voimajohdon.

Äänekosken tehtaan 
ylijäämäsähkölle uusi johto

METSÄNOMISTUS |  MARKO MÄKI-HAKOLA

9.6.2016

Metsäteollisuuden käyttöön hakattiin puuta 
viime vuonna ennätykselliset 58,5 miljoonaa 
kuutiota.
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Laadukasta still- ja videokuvaa tuottavan kauko-

ohjattavan kuvauskopterin saa jo raivaussahan 

hinnalla.
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Yhteystiedot POLKU OMAAN METSÄÄN

MEDIAKORTTI

Metsalehti.fi :ssa 
on 15 000 viikkokävijää
(28 000 istuntoa).

Kampanjaraportit

Saat meiltä selkeää dataa kampanjasi 

toimivuudesta:

• artikkelin tai blogin klikkaukset

• muut yhdessä sovitut mittarit

metsalehti.fi 



Blogikirjoitus on hyvä tapa saada huomiota. 

Blogikirjoituksen tyyli on vapaa eikä kirjoittajalta 

vaadita ammattikirjoitustaustaa. Blogikirjoituk-

sen voi kirjoittaa kuka tahansa asiansa tunteva 

yrityksen edustaja. Ole rohkea, aito ja laita itsesi 

peliin, blogikirjoituksen tyyli voi olla kevyt.

Hyödynnä blogikirjoituksessa tekstin lisäksi 

kuvia, videoita ja graafeja ja linkitä potentiaali-

nen asiakas omille sivuillesi hakemaan lisätietoja. 

Mieti millainen kokonaisuus tukee tavoitettasi. 

Blogikirjoituksien ei tarvitse olla pitkiä, valitse 

mieluummin useampi blogikirjoitus, jotta voit 

lähestyä asiaasi eri kulmista.

Blogikirjoitus näkyy nostona metsalehti.fi -

etusivulla ja blogit-sivun uutisvirrassa. 

Herätä asiakkaiden 
kiinnostus, tarjoa 
hyödyllisiä vinkkejä.
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Blogit

Kirjoitus näkyy Blogit-osiossa, blogikirjoitusten 

julkaisu sovittuina ajankohtina. Kirjoitukset säilyvät 

lukijoiden löydettävinä ja tukevat näin pitkäjäntei-

sesti tavoitteitasi ja löydettävyyttäsi.

• kolmen päivän noston jokaiselle kirjoitukselle 

etusivun Blogit-osiossa 

• näkyvyyden Metsälehti.fi :n Blogit-osiossa

• omat nettisivuosoitteet jokaiselle kirjoitukselle

• blogi- ja kampanjaraportit kokonaisuudesta

Mainostajan blogikirjoitukset näkyvät 

metsalehti.fi -uutisvirrassa kaikilla laitteilla 

(pc, tabletti ja mobiili). Teemme myös parhaista 

kirjoituksista nostoja sosiaalisen median 

kanaviimme.

Mietityttääkö blogin
kirjoittaminen?

Kysy meiltä tarjous myös 

sisällöntuotantoon!

metsalehti.fi BLOGIKIRJOITUKSET



Mikä on tavoitteesi? Mitä potentiaalisten asiak-

kaiden tulisi tietää tuotteestasi tai palvelustasi, 

jotta he kiinnostuisivat? Valitse artikkeli, kun ha-

luat vahvistaa yrityksesi asiantuntijamielikuvaa. 

Hyödynnä artikkeleissa monipuolisesti graafeja,

videoita tai kuvia, kiteytä tärkeimmät asiat info-

bokseihin. Linkitämme artikkelitekstin omalle 

sivullesi, niin potentiaalinen asiakas voi tutustua 

palveluihisi tarkemmin. Ammattimainen kirjoitus-

tyyli vakuuttaa asiakkaat.

Sinä olet asiantuntija. 
Anna sen vakuuttaa 
asiakkaasi.
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Asiantuntija-artikkelit

Asiantuntija-artikkelin saat kiinnitettynä valitse-

maasi teemaan. Teemoja ovat metsänhoito, met-

sänomistus, puukauppa, tekniikka, harrastukset 

ja luonto. Artikkeli nostetaan osaksi etusivun 

uutisvirtaa näkyvälle paikalle. 

• kolmen päivän etusivunoston artikkelille 

• näkyvyyden Metsälehti.fi  artikkelit-osiossa

• oman nettisivuosoitteen artikkelille

• kampanjaraportin

Mainostajan artikkelit näkyvät metsalehti.fi -

uutisvirrassa kaikilla laitteilla (pc, tabletti ja 

mobiili). Teemme myös parhaista artikkeleista 

nostoja sosiaalisen median kanaviimme.

HUOM! Muista varata haluamasi 
ajankohta hyvissä ajoin!

Etusivun artikkelit- ja blogit -osioissa on vain 

yksi nosto kerrallaan parhaimmilla paikoilla, 

jotta voimme taata mahdollisimman hyvän 

näkyvyyden kirjoituksille.

Mietityttääkö asiantuntija-
artikkelin kirjoittaminen?

Kysy meiltä tarjous myös 

sisällöntuotantoon!

metsalehti.fi ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT



Suunnitellaan juuri sinun
tarpeisiisi sopiva paketti!

Ota yhteyttä

Tuomo Vuorinen

p. 050 436 9700

tuomo.vuorinen@metsakustannus.fi 

metsalehti.fi

Sovitaan
yhdessä teille sopiva julkaisuaikataulu. 

ESIMERKKIPAKETIT

Asiakas vastaa sisältöjen tuottamisesta ja toimittamisesta medialle. 

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Esim. 

2 x Blogikirjoitus
3 x Asiantuntija-artikkeli
Banneri (1 vko)

Hinta: 7 150 eur + alv

Kysy meiltä myös muita vaihtoehtoja!

Blogikirjoitus
Asiantuntija-artikkeli
Banneri (1 vko)

Hinta: 3 000 eur + alv

Aineistot

Toimita tekstit word- tai txt -muodossa (ei pdf:nä)

ja halutut kuvat erillisinä kuvatiedostoina (jpg, maks 

3 megaa) sähköpostitse. Mahdolliset videolinkit laita 

viestiisi YouTube-linkkeinä. 

Pääkuvan koko on 1280x720 pikseliä, toivomme ku-

van olevan valmiiksi tässä koossa. Sivusto tukee par-

haiten vaakakuvia. Aineistojen toimitus 4 työpäivää 

ennen sovittua julkaisuajankohtaa osoitteeseen 

ilmoitukset@metsalehti.fi. Laita tarvittaessa ohjeet 

mukaan (esim. mikä kuva mihinkin kohtaan tekstiä). 



METSALEHTI.FI

Tavoita metsänomistajat ja metsäalan ammattilaiset verkossa!

3. Mainosbox 
300 x 300 px

2. Panoraama
980 x 120 px

1. Paraati 
980 x 400 px

Sivuston teemoja ovat metsänhoito, metsänomistus, puukauppa, tekniikka, harrastukset ja luonto. 

Herätä monipuolisen metsänomistajajoukon kiinnostus hyödyntämällä myös displayt.

Bannerit
1. Paraati  980 x 400 px  3 000 eur / kk

2. Panoraama  980 x 120 px  2 000 eur / kk

3. Mainosbox 300 x 300 px 1600 eur /kk

Jos haluat bannerisi näkyvän myös mobiilissa  

ja tabletissa, toimita niitä varten eri aineistot.

Mobiiliparaati 300 x 300 px

Mobiilipanoraama 300 x 150 px

Mobiili Mainosbox 300 X 300 px

Mainos-/mediatoimiston alennus -15 %.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tekniset tiedot ja aineistovaatimukset
Valmiit aineistot toimitetaan gif:nä tai jpg:nä,

72 dpi:n tarkkuudella. Värit RGB.

Tehosteääniä ei sallita. Mukana url-osoite, 

johon mainos halutaan linkittää.

Aineiston toimitus: ilmoitukset@metsalehti.fi

Pyydä tarjous!
Kysy tarkemmin natiivi- ja sisältöratkaisuista. 

Tuomo Vuorinen p. 050 436 9700 

tuomo.vuorinen@metsakustannus.fi

Sivustoltamme löytyvät teemoitettujen 
uutisten lisäksi seuraavat:  

• ajankohtaiset Metsäuutiset joka arkipäivä

• metsäalan työpaikat

• tuoreet puunhinnat ja puunhintalaskuri

• Metsämaa – metsäkiinteistöjen osto- ja   

myyntipalvelu

• metsäalan tuote- ja palveluhakemisto

• keskustelupalsta

• osto- ja myyntipalsta

• Metsäkortisto ja videot




